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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Budowa sygnalizacji Swietlnej :

Czg56 I: Budowa sygnalizacji na przej5ciu dla pieszych przez ul. 17 Stycznia w rejonie
ul. Zarankiewiczal
CzgSd II: Budowa sygnalizacji na skrzyZowaniu Kajki/Odrodzenia i KajkVAlpejska".

Nr postgpowania: ZDMJAMIDZP I 12 IPN I lt I 20

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. I pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wien Publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje zmiany tresci
specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia poprzez uzupelnienie przedmiar6w rob6t dla
czgSci 2, skorygowanie przedmiar6w dla czgsci l, zalqczenie pisma uzgadniaj4cego
dokumentacjg, rysunku nr I oraz zmiarrg terminu skladania i otwarcia ofert.

Dot. 17 Stycznia -Zarankiewicza

\rtanie I
Zwracamy sig z proSbq o udostgpnienie zatwierdzonej dokumentacji na budowg sygnalizacji
Swietlnej lub pisma uzgadniaj4cego w/w dokumentacjg.

Odpowiedi
W zalqczeniu pismo uzgadniaj4ce ww. dokumentacjg.

Pytanie 2

Zwracanty sig z proSbE o udostgpnienie rys. I tj. planu kanalizacji kablowej sygnalizacji
Swietlnej oraz koordynacji w ul. l7 Stycznia na odcinku od wjazdu do ppl-,,LoT,,.

OdpowiedZ
W zalqczeniu rys. nr l.

Pytanie 3

Zv'nacarny sig z proSbq o potwierdzenie, 2e sterowniki zainstalowane na skrzyaowaniach: l7
stycznia/Zwirki i wigury oraz 17 stycznia/wjazd do pLL ,,Lor" sq wyposazone w
przel4cznice Swiatlowodowe oraz konwertery.
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Odpowiedi
Zgodnie z zal4czonym przedmiarem.

Pytanie 4
JeSli w/w sterowniki nie s4 doposa2one w przel4cznice Swiatlowodowe oraz konwertery
prosimy o potwierdzenie,2e da sig je doposazyd w w/w elementy.

Odpowiedi
Zgodnie z zalqczonym przedmiarem.

Pytanie 5
W kosztorysie ofertowym na sygnalizacjg Swietln4 w poz. 7 , 8 i 9 uwzglgdniono montaz
studni na istniej4cych rurach. Natomiast w projekcie uwzglgdniono kanalizacjg projektowan4,
a nie istniejqc4. Jakie studnie wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie? Prosimy o
ewentualnE aktualizacj g przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ
Zgodnie z zal4czonym przedmiarem.

Pytanie 6
W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej w poz. 22 uwzglgdniono montaZ
przewod6w YDY 5x1,5 oraz YDY 4x1,5. Te przewody maj4 roane ceny, co przekladasig na
przeklamanie ceny jednostkowej zamontuZposzczeg6lnych material6w i uniemozliwia
precyzyjne rozliczenie na podstawie kosztorysu powykonawczego. Zwracamy sig z proSb4 o
rozbicie tej pozycji na osobne pozycje dla kazdego przewodu.

Odpowiedi
Zgodnie z zalqczonym przedmiarem.

Pytanie 7
W kosztorysie ofertowym w poz. 14 uwzglgdniono monttZ3 szt. latarni SAL-60H. Z projektu
wynika, 2e 2 szt. ztych latarni powinny by6 dwuwngkowe a 7 szt.jednowngkowa. Telatarnie
majqtolne ceny jednostkowe, co przeklada sig na przeklamanie ceny jednostkowej zamontu1
poszczegfllnych material6w i uniemoZliwiaprecyzyjne rozliczenie na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Zwracamy sig z proSbq o rozbicie tej pozycji na osobne pozycje dla kazdej
latami.

OdpowiedZ
3 latarnie maj4 by6 dwuwngkowe.

Dot. Kajki/Odrodzenia i KajkilAtpejska

Pytanie 8
Zwtacamy sig z proSb4 o udostgpnienie przedmiar6w na budowg sygnalizacji Swietlnej,
oSwietlenia, rob6t drogowych oraz organizacji ruchu na skrzyZowanie Kajki/Alpejska.

OdpowiedZ
W zal4czeniu brakuj4ce przedmiary.
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Pytanie 9
W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej na Kajki/Odrodzenia w poz. l1
orazw poz.6l uwzglgdniono montaz po 5l m kabla FTP 4x2xAWG24kat5. Natomiast wg
projektu do ulo2enia jest 55 m ilw kabla. Ile kabla wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej
wycenie? Prosimy o ewentualn4 aktualizacjg przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ
Zgodnie z za\qczonym przedmiarem.

Pytanie l0
W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej na Kajki/Odrodzenia w poz.29
uwzglgdniono montaz maszt6w MSOS-7. Natomiast wg projektu do zamontowania s4 maszty
MSI--7. Kt6re maszty wykonawca ma uwzglgdnic w swojej wycenie? Prosimy o ewentualn4
aktualizacj g przedmiaru rob6t.

OdpowiedZ
Zgo dnie z zalEczonym przedmiarem.

Pytanie 11

W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej na Kajki/Odrodzenia w poz.43
uwzglgdniono monta2 7 kpl. kaset przyciskowych dla pieszych i niepelnosprawnych.
Natomiast wg projektu do montaZu s4
2 kpl kaset dla pieszychbez akustycznego naprowadzaniai 5 kpl. kaset dla pieszychz
obslug4 os6b niewidomych. Ile i jakich kaset wykonawca ma uwzglgdni6 w swojej wycenie?
Prosimy o ewentualn4 aktualizacjg przedmiar6w rob6t.

Odpowiedi
Zgodnie z zalqczonym przedmiarem.

Pytanie 12
W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej na Kajki/Odrodzenia w poz.43
uwzglgdniono montaZ 7 kpl. kaset przyciskowych prosimy o rozbicie tej pozycji na kasety
sensorowe bez akustyki oraz kasety z obslugE niewidomych.

OdpowiedZ
Zgodnie z zalqczonym przedmiarem.

Pytanie 13

W kosztorysie ofertowym na budowg sygnalizacji Swietlnej na Kajki/Odrodzenia w dziale 6
uwzglgdniono koordynacjg z Kajki-Alpejska do Kajki-Odrodzenia-podlqczenie istniej4cego
kabla Swiatlowodowego. Natomiast wg projektu do ulo2enia jest zar6wno projektowana
kanalizacja kablowa jak i kabel Swiatlowodowy. Prosimy o uzupelnienie przedmiar rob6t o
pozycje zwiqzane z ulo2eniem kabla Swiatlowodowego, jego obr6bkq i pomiaramioraz
montazem stelazy zapas6w.

OdpowiedZ
Zgodnie z zalqczonym przedmiarem.
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Pytanie 14
Prosimy o udostgpnienie proj ektu elektrycznego dotyc zEcego wykonania tymczasowego
zasilania.

Odpowiedi
Zasilanie tymczasowe nale?y wykonai w projektowanej kanalizacji docelowo slu24cej
koordynacji.

W zwiqzku z powy2szym Zantawiaj4cy uzupelnia przedmiary rob6t dla czgsci 2,
koryguje przedmiary dla czgSci l, zal4cza pismo uzgadniaj4ce dokumentacjg oraz rysunek
nr l. Powyhsze zarrieszana swojej stronie www.zdm.waw.pl w oddzielnym pliku

Norw termin skladania i otwarcia ofert
Skladanie ofert: 05.03.2020 r. g. 10:00
Otwarcie ofert: 05.03.2020 r. g. 10:30

W zwi4zku z poryzszym w rozdziale I SIWZ pkt 8.12., l3.l ., 15.1 ., otrzymuj4 nowe
brzmienie:

8.12. ,,Ofertg nale2y umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by1, oznaczone nazwq
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej:
Czg56 I: Budowa sygnalizacji na pzejSciu dla piesrych przez ul. 17 Stycznia w rejonie
ul. Zarankiewicza.

Czg56 II: Budowa sygnalizacji na skrzyZowaniu KajkilOdrodzenia i KajkilAlpejska.
Nr postgpowania ZDMIUMIDZPll2tPNllll20. Nie otwiera0, przed dniem 05,.03.2020r.
do godz.10:30".

13.1. ,,Oferty powinny by6 zloilone w siedzibie Zamawiajqcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia 05.03.2020r. do godziny 10:00"
15.1. ,,Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Chmielnej 120, w
Warszawie, w sali nr 311, w dniu 05.03.2020r. , o godz. 10:30"

W wyniku zmiarry treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia,Zamawiaj4cy
dokona zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art.38 ust. 4a pkt 1) ustawy PZP.
JednoczeSnie zgodnie z art. l2a ust. 3 ustawy PZP, Zarnawiaj4cy niezwlocznie po
zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia o zam6wieniu w Biuletynie Zan6wieh Publicznych,
zarnieszcza informacjg o zmianach na stronie internetowej.
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